
Matéria digital*

Edson do Prado Pfützenreuter
Centro de Estudos de Crítica Genética
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

“Toda técnica deve, numa certa medida, comportar  
um certo coeficiente de intuição e de instinto, necessários 
para o estabelecimento de uma comunicação conveniente  

entre o homem e o ser técnico” (Simondon, 1969: 92).

Este texto trata de um aspecto do processo criativo: a relação do artista plástico com o material 
usado para corporificar  suas propostas  estéticas.  A idéia  de dar  um corpo,  porém, não é a mais 
adequada, pois indica uma atividade mental separada e anterior à produção física. Este modo de 
entender  a  produção  de  arte  existiu  como proposta,  no caso da  arte  conceitual  mas  estou  me 
referindo à uma atividade na qual concepção e execução coexistem. Pareyson1 argumenta que "já 
que a obra existe só quando é acabada; nem é pensável projetá-la antes de fazê-la e só escrevendo, 
ou pintando ou cantando, que ela é encontrada e é concebida e é inventada”.

Para este autor a matéria da arte “é toda matéria física que serve ao artista"2, conceito que pode 
ser  ampliado com a categoria peirceana da secundidade,  cujo paradigma é a dupla ação/reação, 
sendo que a reação pode manifestar-se como surpresa, resistência etc.  Unindo os dois conceitos 
posso afirmar: alguma coisa que oferece resistência torna-se matéria da arte após ser adotada como 
tal pelo artista.

Bachelard3 aborda esta resistência ao dizer: “é por ser má vontade que a matéria é vontade". Ele 
afirma no entanto que, ao trabalhar, a mão descobre "uma matéria que, ao mesmo tempo, resiste e 
cede como uma carne amante e rebelde". Para Pareyson4, temos aqui "uma espécie de obediência 
criadora", um "diálogo do artista com a sua matéria, no qual o artista deve saber interrogar a matéria 
para poder dominá-la". A matéria então impede e permite a concretização da intenção do artista; 
impede por ser má vontade, permite quando aquele dialoga com ela.

Considero  importante  a  verificação,  nos  estudos  genéticos,  da  relação  do  artista  com  sua 
matéria,  pois  muitas  decisões  decorrem em função  desta  -  escolhe-se a  matéria  em função  da 
intenção e adapta-se a intenção à matéria escolhida.

* FRONTEIRAS DA CRIAÇÃO - VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISADORES DO MANUSCRITO, 1999, São 
Paulo. Fronteiras da Criação - VI Encontro Internacional de Pesquisadores do Manuscrito. São Paulo: Anablume, 2000. v. UNICO, p. 
263-267.

1  PAREYSON, Luigi (1989) Os Problemas da Estética, São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, p. 32.
2  ID. IB., p. 121.
3  BACHELARD, Gaston (1991) A terra e os devaneios da vontade - Ensaio sobre a imaginação das forças, São Paulo, Livraria 

Martins Fontes Editora, p. 48.
4  PAREYSON, Luigi (1989) Os Problemas da Estética, São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, p. 125.
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Resistência digital

A produção plástica depende de materiais físicos mas, estamos cada vez mais em contato com 
imagens que não nasceram de pincéis, mas são produzidas com meios digitais; uma imagem que é 
somente  um  fluxo  de  informações  eletrônicas  e  que  pode  ser  apresentada  em  qualquer  meio: 
impresso em papel, ou exibido em uma tela de TV. A questão que coloco é se estes meios teriam a má 
vontade de que fala  Bachellard,  exercendo um papel  dinâmico na criação; ou seja,  se apesar de 
imateriais, se comportariam como matéria.

Vimos que Pareyson considera  como matéria  do artista  somente os materiais  físicos,  o que 
eliminaria esta questão. O uso da secundidade, contudo, permite a ampliação do conceito de matéria. 
Secundidade  não se  refere  a  um embate  virtual,  mas  Peirce5 deixa  aberta  esta  possibilidade  ao 
afirmar que "onde não há nenhum esforço não há nenhuma resistência,  onde não há nenhuma 
resistência não há nenhum esforço neste mundo ou quaisquer dos mundos possíveis".

Temos oposição não somente na argila ou na tinta acrílica, mas também na imagem baseada em 
formulações matemáticas, já que não podemos fazer delas tudo o que queremos. Quéau6 declara a 
este respeito, que “as linguagens formais nos ‘resistem’, elas contêm mais coisas do que acreditamos 
ver  nelas.  As  matemáticas  possuem  uma  vida  estranha  que  fascina  e  surpreende  os  melhores 
matemáticos”.

Este autor está interessado na imagem que é fruto de um texto escrito em uma linguagem de 
programação. O procedimento pelo qual me interesso, no entanto, é a produção através do uso de 
programas que tenham uma interface amigável.

Interface amigável

A interface é uma noção ampla envolvendo, em informática, todos os instrumentos que servem 
para  o  ser  humano  trabalhar  com  os  computadores.  As  primeiras  propostas  de  uma  interface 
amigável estão nos textos de Douglas Engelbart, que estava preocupado com o uso da tecnologia de 
computadores para aumentar a cognição humana, o que envolvia a criação de uma interface que 
lembra  aquela  dos  programas  atual,  pois  deveria  incluir:  ambiente  de  trabalho  com  janelas, 
possibilidade  de manipular  informações  com o mouse,  representação  de informações  através  de 
símbolos gráficos e sistemas de ajuda imediata.

Na  primeira  interface  utilizada  era  necessário  conectar  diretamente  os  circuitos  através  de 
cabos. Lévy7 afirma que os cabos “recolheram-se no interior da máquina, cobertos por uma nova pele 
de programas e dispositivos de leitura” e que, por isto, "o computador é como uma concha composta 
de camadas de interface".

As pesquisas por uma interface amigável tem ainda um grande futuro mas, mesmo no estado 
atual, ela promove um tipo de relação entre o ser humano e o conjunto técnico que ultrapassa a 
relação com os circuitos e com a programação, criando um novo uso para a informática.
5  PEIRCE, Charles Sanders (1931) Collected Papers : CP 1.320
6  QUÉAU, Philippe (1993) O tempo do virtual, in PARENTE, André, IMAGEM-MÁQUINA., p. 95.
7  LÉVY, Pierre (1994) As tecnologias da Inteligência, Rio de Janeiro, Editora 34, p.101.
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Matéria digital

Falar de uma materialidade da produção de imagens com o auxílio de computadores pode levar 
à confusão de que estou me referindo à caixa do computador, às placas, aos circuitos etc. A questão 
da nomenclatura talvez ainda não esteja totalmente resolvida mas, independente do nome, importa 
destacar que existem alguns elementos, neste meio de produção, que se colocam como oposição à 
intenção, exigindo decisões durante o processo.

A ênfase na resistência, indicaria que o processador e a memória são matéria do artista digital, 
pois  freqüentemente  experimentamos  a  lentidão  processador  e  a  memória  insuficiente.  Esta 
oposição, porém , não exige diálogo e é percebida como algo não funciona.

Restariam os programas, normalmente considerados como ferramentas. Mas, por outro lado, a 
ferramenta serve para trabalhar alguma matéria — o artista escolhe a tela, a madeira ou o mármore 
e, em função destes materiais, as ferramentas que usará: pincéis, goivas ou cinzéis. "É a matéria que 
condiciona todas as técnicas", afirma Leroy-Gournhan8.

Creio que ao contrário do cinzel  que é usado para trabalhar a pedra,  o programa  gera  sua 
matéria: um arquivo de computador. Se este raciocínio estiver correto encontraremos nos arquivos a 
tão referida má vontade.

As imagens geradas em computadores são arquivadas em meios magnéticos ou óticos. A forma 
como  elas  são  armazenadas  e  recuperadas  pelo  computador  permite  estabelecer  duas  classes 
principais, com muitos tipos diferentes: as imagens Matriciais e as Vetoriais. Uma arquiva as cores 
dos  diversos  pontos  (pixels)  que  formam  a  imagem,  enquanto  outra  arquiva  instruções  para  o 
programa construí-la.

Estas diferentes estruturas computacionais determinam diferentes aspectos visuais: a imagem 
matricial registra mudanças tênues de tonalidade, como a que vemos em uma fotografia, enquanto a 
imagem vetorial registra formas geométricas ou geometrizáveis. Assim, cada uma destas classes de 
imagens são adequadas para certas finalidades e não para outras; uma está mais ligada à expressão 
pictórica e outra à expressão gráfica.

Estas  características  exercem  oposição  à  intenção  do  artista,  que  deve  escolher  o  tipo  de 
imagem que usará em função de sua intenção.  Não é  possível  obter  gradações cromáticas  se a 
imagem tiver uma profundidade de 1 bit; não posso ter uma imagem grande e detalhada se ela está 
prevista para ser enviada através de redes de computadores, só devo trabalhar com 256 cores se for 
uma imagem para multimídia etc. Na atividade prática, porém, não escolhemos primeiro o arquivo, 
mas o programa.

Pareyson9 fala de uma constituição natural da matéria da arte, regida por leis físicas e químicas. 
Ele exemplifica dizendo que “o mármore tem uma determinada consistência que lhe permite resistir 
ou lascar-se conforme o modo pelo qual é esculpido”. O artista deve respeitar esta constituição; ele 

8  LEROY-GOURHAN, André (1943) L'homme et la Matière, Paris, Albin Michel, p.19.
9  PAREYSON, Luigi (1989) Os Problemas da Estética, São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, p. 121.
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não  tem  outra  escolha  e,  para  isto,  deve  conhecê-la.  No  caso  do  mármore,  por  exemplo,  este 
conhecimento pode ocorrer tanto através do estudo da mineralogia, como através da atividade de 
entalhar.

Os arquivos de imagem têm uma constituição regida por leis, mas elas não são naturais, são 
criadas pelos  programadores que projetam os diferentes  formatos de arquivos gráficos.  O artista 
digital também deve respeitar sua constituição programática e, para isto, deve conhecer a estrutura 
do arquivo. Aprendizagem que pode ocorrer através do estudo técnico, mas também é possível uma 
aprendizagem empírica na qual se manipula esta “matéria” através dos programas.

Esta ampliação do conceito de matéria da arte para incluir o estou chamando de matéria digital, 
pode ser comprovada de uma maneira muito mais simples nas conversas entre artistas. Além dos 
aspectos estéticos, as conversas deles sempre abordaram aspectos técnicos, envolvendo a troca de 
receitas e experiências.

As frases mudaram, mas a estrutura é a mesma. Um desenhista poderia falar que experimentou 
a sangüínea, um pintor que usou a abulmina como aglutinante da têmpera e um fotógrafo diria que 
usou o revelador mais diluído. Da mesma maneira, um artista digital poderia dizer que fez um esboço 
em papel, usou o  scanner, desenhou no  Freehand, trabalhou  degradées no  Photoshop  e reduziu o 
arquivo para utilizar em uma página de Internet.

Seria  ingênuo  ignorar  a  imaterialidade  da  imagem  digital,  mas  gostaria  de  insistir  que  o 
entendimento  das  delimitações,  colocadas  pelos  diferentes  programas  e  formatos  de  arquivos, 
permite compreender que este instrumental tem, também, a má vontade da matéria e, por isto, assim 
como ocorre  com a  matéria  física,  algumas  das  decisões  do artista  digital  tem sua  origem nas 
limitações impostas pelo conjunto técnico escolhido.

Com o aumento de propostas que se utilizam do meio digital e com a ampliação da área da 
Crítica Genética,  este trabalho pretende servir às investigações genéticas  que tomem a produção 
digital como objeto de estudo.
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